
 נכתב ע"י הרב דניאל שיחי' גראבסקי  
דיין ומורה-צדק בירושלים, מומחה כשרות

מוצרי טבע במכון הלכה חב"ד

בחסות חנות 'טבע אקספרס', 
קניון רב שפע, שמגר 16 ירושלים 

אלו הזקוקים לקחת תוספי מזון בפסח )על פי הוראת רופא או מטפל מוסמך(,
יכולים להשתמש במוצרים המאושרים ברשימה. אלו הזקוקים לתוסף מזון שאינו 

מופיע ברשימה - יש לשאול רב

ב"ה

פסח תש"פ

רשימת תוספי 
מזון ומוצרים



הבהרה חשובה
לשנת ה'תש"פ

לאור המצב והנחיות הרשויות, 
הרשימה המצורפת היא בתנאי שלא 

יוצאים מהבית עבורם ומקפידים 
על כל אזהרות והנחיות הרשויות 
לימים אלו. שמירת ההוראות הנ"ל 

היא בגדר של פיקוח נפש ממש, ואין 
להקל בהם כלל, משא"כ חומרות חג 
הפסח בוודאי שיש מקום להקל בהם 

בשנה זו ולהשתמש עם מה שיש 
בבית מאשר להסתכן עבורם חלילה. 

בברכת פסח בריא, כשר ושמח, 
ושנזכה עוד השנה לאכול מן 
הזבחים ומן הפסחים בבית 

המקדש השלישי תיכף ומיד ממש.
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3פסח תשע"ט

איזידרינק
איזיליין איזי דרינק

בסדר / קטניותמשקה

למבוגרים וחולים מותר להשתמש

אלטמן
MSM בסדרטבליהאלטמן

בסדרטבליהאלטמן אבץ פיקולינט

אלטמן אומגה 3 - תשעה 
חודשים

בסדר / קטניותכמוסה צמחית

בסדרמשקהאלטמן אלוורה

בסדר / קטניותכמוסה צמחיתאלטמן אלספה כשר

אלטמן אלפא ליפואית 
חומצה

בסדרכמוסה צמחית

בסדרטבליהאלטמן ביוסיל

בסדרכמוסה צמחיתאלטמן ברזל רך

בסדרכמוסה צמחיתאלטמן די מאנוז

בסדרטבליהאלטמן חומצה פולית 400

בסדרטבליהאלטמן חומצה פולית 800

בסדר/קטניותכמוסהאלטמן חילבה קומפלקס

C3 בסדרטבליהאלטמן כורכום

בסדרכמוסה צמחיתאלטמן כרום פיקולינט

אלטמן מגה גלופלקס עם 
MSM

טבליה
בסדר למי שלוקח 

לפני פסח

בסדרטבליהאלטמן מגנזיום אפ

אלטמן סידן ציטראט + 
D ויטמין

בסדרטבליה

בסדרטבליהאלטמן פיקנוגינול

בסדרג'לאלטמן קלנדיל סי

בסדרקרםאלטמן קרם ידיים

אקוסופ
אין להשתמשכמוסה צמחיתאקוסופ

אקטיב בריין
בסדר / קטניותכל המצריםאקטיב בריין בד"ץ

ד"ר גרין
בסדרכמוסותד"ר גרין ג'ימננה

בסדרכמוסותד"ר גרין גדילן

C בסדרכמוסותד"ר גרין ויטמין

בסדרכמוסותד"ר גרין ולריאן

בסדרנוזלד"ר גרין זרעי המפ

בסדרכמוסותד"ר גרין חומצה פולית

בסדרכמוסותד"ר גרין חמוציות

בסדרכמוסותד"ר גרין מגנזיום אוקסיד

בסדרכמוסותד"ר גרין מגנזיום פלוס

בסדרכמוסותד"ר גרין מורינגה

בסדרכמוסותד"ר גרין מסטיק טימני

בסדרכמוסותד"ר גרין סידן פלוס

בסדרכמוסותד"ר גרין פסיפלורה

בסדרכמוסותד"ר גרין קוקומין

בסדרכמוסותד"ר גרין שורש כורכום

ד"ר פישר
D בסדרטיפותד"ר פישר ויטמין

ד"ר קיי
לא לפסחטיפותד"ר קיי

הוס טבע
הוס טבע  אכיניצאה + 

פרופוליס
בסדרטיפות

בסדרטיפותהוס טבע  אספסת

בסדרטיפותהוס טבע  בבונג

בסדרטיפותהוס טבע אכיניצאה

בסדרטיפותהוס טבע ג'ינסנג

בסדרטיפותהוס טבע ולריאן

בסדרטיפותהוס טבע ילקוט הרועים

בסדרטיפותהוס טבע לואיזה

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע מסטיק תימני

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע נורמה בלוט

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע סימפונוס 2000

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע סימפונוס 5000

בסדרטיפותהוס טבע סרפד

בסדרטיפותהוס טבע עלי זית

בסדרכמוסה צמחיתהוס טבע עצירון

בסדרטיפותהוס טבע פטל

בסדרטיפותהוס טבע פסיפלורה

בסדרטיפותהוס טבע פרופוליס

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע רב קשב

בסדרטיפותהוס טבע רוזמרין

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע שום פרסי

בסדרטיפות וכמוסותהוס טבע שפע מילק 

הרבה סנטר
בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר  שן ארי

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר אכיניצאה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר אלוי

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר אספסת

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר גדילן מצוי

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר גימננה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר גינקו בילובה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר דקל ננסי

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר ולריאן

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר זנגביל

כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה
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כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה
בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר חילבה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר כורכום

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר מאקה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר מסטיק תימני

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר מרגוע

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר ספירולינה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר סרפד

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר עוזרר

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר עלי זית

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר פסיפלורה

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר פרוסטה ויט

בסדרכמוסה צמחיתהרבה סנטר פרחי צבר

הרבה סנטר פרחי צבר + 
אבץ

בסדרכמוסה צמחית

ויסאג'
ויסאג' אומגה מרווה 

מרושתת
בסדרנוזלי

זריקות
בסדרכל הסוגיםזריקות

You - חברת יו"ו
בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתחברת יו  45

בסדרכמוסה צמחיתחברת יו 17

בסדרכמוסה צמחיתחברת יו 26

בסדרכמוסה צמחיתחברת יו 31

חשש חמץכמוסה צמחיתחברת יו 52

בסדרכמוסה צמחיתחברת יו 63

בסדרכמוסה צמחיתחברת יו 69

בסדרכמוסה צמחיתחברת יו 74

בסדרכמוסה צמחיתחברת יו - אלת המסטיק

בסדרטיפותחברת יו 88

חוקן
בסדרכל הסוגיםחוקן

חותם הטבע
חותם הטבע כל הטיפות/

תמציות
בסדרתמצית

טבע מהדרין
בסדר/קטניותנוזליטבע מהדרין שמן מרווה

בסדר/קטניותנוזליטבע מהדרין שמן פשתן

טיפול זן
חמץנוזליטיפולל זן היירזן

לא חמץ/יש לשאל רבנוזליטיפול זן שאר המוצרים 

טיפות אף/אזניים/עיניים
בסדרכל הסוגיםטיפות אזניים

בסדרכל הסוגיםטיפות אף

בסדרכל הסוגיםטיפות עיניים

י.ג.ן 
בסדרכמוסה צמחיתי.ג.ן אצה כחולה ירוקה

יוד
בסדרכל הסוגיםיוד

מדבקות
בסדרכל הסוגיםמדבקות לעור

מורינגה
בסדרסוגים שוניםמורינגה עץ הפלא

בסדרסוגים שוניםמורינגה ערבה

מנטה קליניק
בסדרכמוסה צמחיתמנטה קליניק ביוטק

בסדרטיפותמנטה קליניק ביוטק

בסדרטיפותמנטה קליניק לוטוס פלוס

בסדר /  חשש קטניותתמציתמנטה קליניק מגה מילק

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתמנטה קליניק מגה מילק

חשש חמץכמוסה צמחיתמנטה קליניק מגה פרנטל

למנטה קליניק סופר אכי
ניצאה

בסדרתמצית

למנטה קליניק סופר פרו
פוליס

בסדרתמצית

מנטה קליניק סופר פרנדלי 
FE ברזל

בסדרכמוסה צמחית

בסדרתמציתמנטה קליניק עלי פטל

בסדרטיפותמנטה קליניק פסיפלורה

בסדרטיפותמנטה קליניק רד אוף מקס

בסדרכמוסה צמחיתמנטה קליניק רד אוף מקס

Maxi Health מקסי הלט
Calm בסדרכמוסה צמחיתמקסי הלט

EPO בסדר/ קטניותכמוסות רכותמקסי הלט

Flax Caps בסדר / קטניותכמוסה צמחיתמקסי הלט

 Stomach & מקסי הלט
Acid

בסדרכמוסה צמחית

Thin Supreme בסדרכמוסותמקסי הלט

בסדרכמוסות רכותמקסי הלט אומגה 3 בד"ץ

בסדרכמוסה צמחיתמקסי הלט אקטיב לקס

בסדראבקהמקסי הלט אקטיב פרו 10

חמץאבקהמקסי הלט גרין אנרג'י

חמץכמוסה צמחיתמקסי הלט גרין אנרג'י

חמץאבקה/כמוסותמקסי הלט גרין ויטליטי

חמץאבקה/כמוסותמקסי הלט גרין סופרים
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חמץאבקה/כמוסותמקסי הלט גרין קונסנטראט

מקסי הלט דיג'סט טו טה 
מקס

חמץכמוסה

D בסדרטיפותמקסי הלט ויטמין

בסדרכמוסה צמחיתמקסי הלט ל - טריפטופן

חמץכמוסהמקסי הלט מקסי דיג'סט

חמץטבליהמקסי הלט סופר אנזימקס

חמץאבקהמקסי הלט פיברמקס

חמץכמוסהמקסי הלט פרימיום אנזימקס

מקסי הלט פרנטל כמוסות 
קטנות  ייצור לפסח

בסדרכמוסות

בסדרטיפותמקסי הלט שמן אורגנו

בסדרכמוסוה צמחיתמקסי פרנטל מיני

משאפים/משחות
בסדרכל הסוגיםמשאפים

בסדררפואימשחות חיצוניות לעור

נוטרי קייר
בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתנוטרי קייר אל. אקס. קר

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר אלואה

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר ג'ימננה

חשש חמץכמוסה צמחיתנוטרי קייר ווין וינטר

נוטרי קייר ויטמין  C 500 לא 
חומצי

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

C 500 קטניותכמוסה צמחיתנוטרי קייר ויטמין

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר ולריאן

בסדרתמציתנוטרי קייר ולריאן

חשש חמץטיפותנוטרי קייר זרעי אשכוליות

אין להשתמשכמוסה צמחיתנוטרי קייר חילבה

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר כורכום 

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר כרומיום פיקולינט

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתנוטרי קייר לקסי קר

בסדראבקהנוטרי קייר מורינגה

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר מורינגה

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתנוטרי קייר מילק קיט 

בסדר / חשש קטניותתמציתנוטרי קייר מילק קיט 

נוטרי קייר נוטרי קייר מסטיק 
תימני 

בסדרכמוסה צמחית

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר עלי סרפד

בסדר / חשש קטניותתמציתנוטרי קייר עלי פטל

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר פסיפלורה

בסדרכמוסה צמחיתנוטרי קייר פרופוליס

סודות המזרח
סודות המזרח בד"ץ לקסין 

פורטה
בסדר / קטניותכמוסה צמחית

סולגאר
חשש חמץנוזליסולגאר  E נוזלי

BCCA בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר

NAC בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר

P5P בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר אבץ 50 מ"ג

אין להשתמשמציצהסולגאר אבץ למציצה

סולגאר אבץ פיקולינאט 
22 מ"ג

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר אבקת שום

בסדר כמוסה צמחיתסולגאר אכיניצאה

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר אלוורה

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר אמינו 75

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר אסטרגלוס

C 1000 בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר אסטרולה

C 500 בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר אסטרולה

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר אספסת

סולגאר אצטיל ל קרניטין 
250 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר אצת כלורלה

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר אשלגן

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר בוטשר'ס ברום

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ביוטין 600 מ"ג

סולגאר ביופלבונואיד הדרים 
1000 מ"ג

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ברומליין 500 מ"ג

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר ברזל עדין 25 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר גאבא 500 מ"ג

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר גינסנג סיברי

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ד.ל.פ.א. 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר הידרוקסי ציטארט

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר הרפגו

B6 בסדר/קטניותטבליהסולגאר וטמין

A 5000 בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

B1 בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ויטמין

B12 חשש חמץמציצהסולגאר ויטמין

B12 חשש חמץנוזליסולגאר ויטמין

B12 מטילל  סולגאר ויטמין
קובלבין

חשש חמץמציצה

B2 בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ויטמין

B3 חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

B5 חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

אין להשתמשמציצהסולגאר ויטמין C 100 לילדים

C 1000 חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה
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C 500 חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

D 400 אין להשתמשנוזליסולגאר ויטמין

קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ויטמין E-200 יבש

קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ויטמין E-400 יבש

קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ויטמין E + סלניום

K1 בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ויטמין

סולגאר חומצה אלפא 
ליפואית 120 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר חומצה אלפא 
ליפואית 60 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר חומצה פולית 800 
מ"ג

בסדרטבליה

סולגאר חומצה פולית 
Folate 400

בסדרטבליה

חשש חמץכמוסה צמחיתסולגאר חילבה

C + בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר חמוציות

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר טאורין 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר כולין 350 מ"ג

סולגאר כרום פיקולינאט 
500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר כרום פיקולינאט 
200 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ל ארגינין 1000מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל ארגינין 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל ארגינין ל אורניתין

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל גלוטמין 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל גלוטתיון 50 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל טירוזין 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל ליזין 500 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל ציסטאין 500 מ"ג

חשש חמץנוזליסולגאר ל קרניטין 1500מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר ל קרניטין 250 מ"ג

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ליטרופ

חמץמציצהסולגאר לקטאז 3500

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר מגנזיום סיטראט

B6 + בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר מגנזיום

סולגאר מולוי ויטמין ירוק 
Earth Source

חמץטבליה

 VM סולגאר מולטי ויטמין
2000

חמץטבליה

VM 75 בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר מולטי ויטמין

VM 75 בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר מולטי ויטמין

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר מולטי ויטמין לנשים

סולגאר מולטי ויטמין לנשים 
הרות

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר נ. נוטריאנט

D + בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר סידן ומגנזיום

 D + סולגאר סידן ומגנזיום
תות ואוכמניות

אין להשתמשנוזלי

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר סידן מגנזיום ואבץ

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר סידן מגנזיום ובורון

D + בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר סידן ציטראט

סולגאר סיליקה מאצה 
אדומה

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

חמץטבליהסולגאר סלניום 200 מ"ג

סולגאר סלניום 200 מ"ג נטול 
שמרים

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר ספירולינה 750 מ"ג

קטניותטבליהסולגאר פוספלדיסרין

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר פיקנוגנול 100מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר פיקנוגנול 30 מ"ג

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר פסיליום 500 מ"ג

סולגאר קו אנזים Q 10 במינון 
120מ"ג יבש

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר קו אנזים Q 10 במינון 
60 מ"ג יבש

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחיתסולגאר קוורציטין קומפלקס

חמץכמוסה צמחיתסולגאר קומפורט זון

HNS בסדר / חשש קטניותטבליהסולגאר קומפלקס

סולגאר קומפלקס אוכמניות 
גינקו בילובה

בסדרכמוסה צמחית

סולגאר קומפלקס דובדובן 
וכורכום

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר קומפלקס ויטמין 
B 100

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר קומפלקס ויטמין 
B 50

בסדר / חשש קטניותכמוסה צמחית

סולגאר קומפלקס ויטמין 
B+C

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר קינמון

סולגאר קינמון וחומצה 
אלפא ליפואית

בסדר / חשש קטניותטבליה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר שורש ג'ינג'ר

חמץטבליהסולגאר שמרי בירה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר שן ארי

סולגאר תמצית אונה דה 
גאטו

בסדרכמוסה צמחית

קטניותטבליהסולגאר תמצית איזוםלאבון 

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית אסטרלגוס

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית בוסוואליה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית גדילן מצוי

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית גינ'ו בילובה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית גינסנג סיברי

כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה
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בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית גינסנג קוריני

אין להשתמשכמוסה צמחיתסולגאר תמצית חילבה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית סו פלמטו

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית סלק

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית סמבוק שחור

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית סרפד

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית עוזרר

לסולגאר תמצית עלי אר
טישוק

בסדרכמוסה צמחית

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית עלי זית

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית עלי מרווה

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית עלי תה ירוק

בסדרכמוסה צמחיתסולגאר תמצית קוהוש שחור

סולגאר תמצית שורש 
אשווגנדה

בסדרכמוסה צמחית

סולגאר תמצית שורש 
כורכום

בסדרכמוסה צמחית

סולגאר תמצית שורש 
רודוליה

בסדרכמוסה צמחית

סולגאר תמצית תקנית גוטה 
קולה

בסדרכמוסה צמחית

סולגאר תמצית תקנית תלתן 
אדום

בסדרכמוסה צמחית

סופהרב
חמץ/חלבימציצהסופהרב ביו בליס

חמץמציצהסופהרב אבץ וסי

בסדרטבליהסופהרב אבץ פיקולינט

בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב אומגה 3 

B12 חמץמציצהסופהרב ויטמין

D-1000 בסדר / קטניותכמוסה רבהסופהרב ויטמין

D -1000 בסדרטיפותסופהרב ויטמין

D -400 בסדרטיפותסופהרב ויטמין

D 400 בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב ויטמין

D 400 + K2 בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב ויטמין

E 400 בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב ויטמין

בסדרטבליהסופהרב חומצה פולית 

בסדרכמוסותסופהרב מסטיק תימני

NFN בסדרכמוסותסופהרב ניאצין

בסדרטבליהסופהרב סידן 600

D + 600 בסדרטבליהסופהרב סידן

D + בסדרטבליהסופהרב סידן ציטראט

בסדרטבליהסופהרב פולאט 400

B50 חמץטבליהסופהרב קומפלקס

סופהרב קומפלקס אנזימי 
עיכול

חמץטבליה

בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב שום

בסדר / קטניותכמוסה רכהסופהרב שמן ציה

בסדרכמוסותסופהרב תמצית תה ירוק

Spatone ספאטון
נוזליספאטון ברזל נוזלי

חשש חמץ )מיוצר על 
קו ייצור חמץ(

עדנה
בסדרכמוסותעדנה אנ-ליקובקטר

בסדרכמוסותעדנה ג'יגה

בסדרכמוסותפיקס אדרנל

בסדרכמוסותרי דרנל

בסדרכמוסותפרו דרנל

בסדרכמוסותקומפלקס אצות

פלוריש
בסדרכמוסה צמחיתפלוריש אוקסימג

בסדרכמוסה צמחיתפלוריש קרבופלור

פתילות
בסדרכל הסוגיםפתילות

צוף גלובוס
בסדרצנצנתצוף גלובוס איזימל

בסדרצנצנתצוף גלובוסאון מל

תרימה ורה
בסדרכמוסה צמחיתתרימה ורה כורכומין

בסדרכמוסה צמחיתתרימה ורה פוסטי

כשרותסוגשם התרופהכשרותסוגשם התרופה

אוכל לבעלי חיים
תערובת אוכל לכלבים, חתולים, צפררים, דגים וכו’ מכיל כמעט תמיד חמץ )חיטה, שיבולת שועל ועוד 
מיני דגן(. למשך חג הפסח יש להאכיל את הבעלי חיים או קטניות )מותר גם לבני אשכנז, אין איסור 

הנאה על קטניות( או קמח מצה ושרויה לבעלי חיים שזה מתאים להם
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חששות חמץ וקטניות בדברים שאינם מיני מאכל, במוצרי היגיינה וקוסמטיקה
דברים שאינם מיני מאכל

יש לקנות ללא אבקה. האבקה היא עמילן חמץ או קטניותכפפות מטבח

לא ללקק בגלל עמילן חמץ או קטניותבולים

בחלקם יש עמילן חמץ או קטניות: אין להשתמש בפסח אא"כ ידוע שזה ללא עמילןבלונים

עשוי מדגן, יש למכור לפני פסח. )נבדק שהוא עדיין ראוי למכאל אדם!(בר בצק

יש לשטוף היטב לפני השימוש עם מים קרים בגלל, ציפוי עמילן חמץ או קטניותגומיות לקוביות בשינים

גחלים רגילים לא מעובדים )כל אחד בגודל שונה( - בסדר גחלים מעובדים, כל הגחלים באותו גודל - גחלים/פחמים
לא להשתמש בפסח, הם מעובדים בדרך כלל עם אלכוהול וויסקי!

כל הסוגים ללא טעמים הם בסדרחוט דנטלי

או עם כשרות או לבדוק שאינו מכיל: שיבולת שועל, אלכהול וויטמין E. )ראה רשימת רכיבים להלן(.מגבונים

לא ללקק בגלל עמילן חמץ או קטניותמעטפות

יש לקנות עם כשרות בגלל שימוש בעמילן חמץ או קטניות.מפות ניילון

יש לקנות עם כשרות בגלל שימוש בעמילן חמץ או קטניות.מפיות

חייב כשרות בגלל רכיבי דגן ורכיבים מן החי.משחת שיניים

יש לקנות עם כשרות בגלל שימוש בעמילן חמץ או קטניות.נייר מטבח

עשוי מדגן, יש למכור לפני פסח. )נבדק שהוא עדיין ראוי למכאל אדם!(פלסטלינה

יש לקנות עם כשרות בגלל שימוש בעמילן חמץ או קטניות.צלחות נייר

חייב כשרות בגלל רכיבים מן החי, ורכיבי דגן.שפטונים

אודם
עלול להכיל רכיבי דגן, ורכיבים מן החי יש לקנות עם כשרות או לבדוק ברכיבים שאינו מכיל חמץ )ראה 

רשימה להלן(

איפור
עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם כשרות או לבדוק 

ברכיבים שאינו מכיל חמץ )ראה רשימה להלן(

איפור קבוע
אסור כל השנה )איסור קעקוע( הנקרא גם דרמו-פיגמנטציה או מיקרו-פיגמנטציה. אסור  - ראה שו"ת 

שבט הלוי ח"י סימן קל"ז, שו"ת מנחת אשר ועוד.

בושם ודאודורנט
עלול להכיל רכיבי דגן, ולפעמים עדיין ראוי לאכילת בני אדם רק אלו עם כשרות או שנבדק שלא מכיל 

חמץ

ג'ל לצפרניים
עלול להכיל רכיבי דגן )נבט חיטה וכו'( מטעמי צניעות וחששות חציצה, מומלץ כל השנה לא להשתמש 

בלק צפרניים

דאודורמט
עלול להכיל רכיבי דגן, ולפעמים עדיין ראוי לאכילת בני אדם רק אלו עם כשרות או שנבדק שלא מכיל 

חמץ

חומר להסרת לק/ג'ל 
צפרניים

עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם כשרות או לבדוק 
ברכיבים שאינו מכיל חמץ )ראה רשימה להלן(

לק צפרניים
עלול להכיל רכיבי דגן )נבט חיטה וכו'( מטעמי צניעות וחששות חציצה, מומלץ כל השנה לא להשתמש 

בלק צפרניים

מוצרי היגיינה וקוסמטיקה
נהגו להדר בפסח מכמה טעמים להשתמש רק במוצרי היגיינה שאינם מכילים חמץ.

)ראה פסקי תשובות  תמ”ב הערה 5, תשובות והנהגות פסח, ועוד(
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איפור, בסדרAvedaאבדה

כל המוצרים מאושרים חוץ מקרם רגליים וקרם לילהAhavaאהבה

חוץ מאוקסי פדס, השאר בסדרOxyאוקסי

איפור, בסדרAlmayאלמיי

איפור, בסדרEstee Lauderאסתי לאודר

דאודורנט, בסדרAxeאקס

קוסמטיקה, בסדרAramisארמיס

מוצרי קוסמטיקה שנבדקו ונמצאו בסדר לשימוש בפסח
* מטעמי צניעות, יש לשמור על איפור וביסום עדין

alcoholעלוי להיות מדגן

avena sativaשיבולת שועל

Barley Extractתמצית שעורה

beta glucanעשוי בדרך כלל מסובין דגן

cyclodextrinעשוי בדרך כלל ממיני דגן

 dextrinעשוי בדרך כלל ממיני דגן

dextrin palmitateעשוי בדרך כלל ממיני דגן

ethyl alcoholאלכוהול, ייתכן ממיני דגן

malt extractעלול להחות עשוי משעורה

maltodextrinעשוי בדרך כלל ממיני דגן

oat amino acidsשיבולת שועל

oat beta glucanעשוי משיבולת שועל

oat extractתמצית שיבולת שועל

oat flourשיבולת שועל

prolamineעשוי בדרך כלל ממיני דגן

secale cerealeשיפון

sodium lauroyl oatעשוי משיבולת שועל

speltכוסמין

tocopherol acetateעלול להיות מחיטה

triticum vulgareחיטה

vegetable proteinעלול להיות עשוי בדרך כלל ממיני דגן

vitamin Eעלול להיות מחיטה

wheat branסובין חיטה

wheat germנבט חיטה

wheat proteinחלבון חיטה

wheat proteinחלבון חיטה

wheat starchעמילן חיטה

רשימת רכיבי דגן במוצרי קוסמטיקה: הרוצה לבדוק לבד מוצר קוסמטיקה 
מסויים לא מכיל רכיבי דגן, יש לבדוק שאינו מכיל רכיבים הבאים

עשוי מחלבון חיטה אין להשתמש בפסחמחזק צפרניים

משחת ידיים
עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם כשרות או לבדוק 

ברכיבים שאינו מכיל חמץ )ראה רשימה להלן(

סבון
עלול להכיל רכיבי דגן )נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם כשרות או לבדוק ברכיבים 

שאינו מכיל חמץ )ראה רשימה להלן(

סומק
עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולץ שועל וכו'( יש לקנות עם כשרות או לבדוק 

ברכיבים שאינו מכיל חמץ )ראה רשימה להלן(

עיניים
עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם כשרות או לבדוק 

ברכיבים שאינו מכיל חמץ )ראה רשימה להלן(

צבע אקרליל 
לצפרניים

עלול להכיל רכיבי דגן )אלכוהול, נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( מטעמי צניעות וחששות חציצה, 
מומלץ כל השנה לא להשתמש בלק צפרניים

שמפו
עלול להכיל רכיבי דגן )נבט חיטה, ויטמין E, שיבולת שועל וכו'( יש לקנות עם כשרות או לבדוק ברכיבים 

שאינו מכיל רכיבי דגן )ראה רשימה להלן(
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איפור, בסדרBobbi Brownבובי ברון

אין להשתמש )רכיבים מן החי!(Blistexבליסטקס

בוסם, בסדרBrutברוט 

כל השמפו בסדר חוץ מווניל שיבולת שועלJohnsons Babyג'ונסון בייבי

בוסם, בסדרGiorgio Armaniג'יורג'יו ארמני

דאודורנט, בסדרDoveדוב

שמפו , בסדרDove Babyדוב בייבי

שמפו ומרכך בסדרHead & Shouldersהד אנד שולדרס

בסדרVaselinווזלין לשפתיים

בוסם, בסדרVersaceוורסצ'ה

מי פה ומשחת שיניים בסדרTherabreathטרה ברט

דאודורנט, בסדרLady Speed Stickליידי ספיד סטיק

איפור, בסדרMary Kayמארי קאי

איפור, בסדר )לא לשבת(.Mineraz Cosmeticsמינרז קוסמטיקס

מוצרי איפור, בסדרMacמק

איפור, בסדרNeutrogenaנוטרוג'נה

שמפו ומשחות בסדרNiveaניבאה

משחת שיניים, בסדרSensodyneסנסודין

דאודורנט, בסדרSecretסקרט

סבונים ותליף רחצה, בסדרPalmoliveפלמוליב

קוסמטיקה, בסדרפנינה רוזנבלום

משחת שיניים ומי פה בסדרColgateקולגייט 

בוסם ואיפור, בסדרCarelineקיירליין

בושם, בסדרChloeקלואה

איפור, בסדרCliniqueקליניק

אודם, בסדר, יש להשתמש עם חדשClinique Almostקליניק אודם

איפור, בסדרRevlonרבלון

אודם, בסדר, יש להשתמש עם חדשRevlon Ultraרבלון אולטרא

דאודורנט, בסדרRight Guardרייט גוארד

Aerian Lauder
Multi Color

Mini Lipstick

Almay
Smart Shade Lip Butter

Aveda
Lipstick

Bobi Brown
Creamy Color for Lips

Pot Rouge for Lips

Careline
Lipstick Color Mode

Clinique
Almost

Butter Shine

Cartridge Pencil

Different Lipstick

Dramatically Different

Long Last Soft Matte

Quickliner

Take the Day Off

Estee Lauder
All Day

Genuine Glow Blushing Crème

Peony

Pure Color Crystal

Pure Color Envy Metallic

Pure Color Lipshine

Pure Color Long Lasting

Pure Color Love Lasting

Pure Color Love One

Pure Color Sheer Matte

Pure Color Sheer Rush

Edit Cocobalm

Edit Mattified

Frederic Malle
Rose Body

Rose Editions

Ralf Schwieger Rose

Ralf Schieger Rose

Mac
Dazzle

Frost

רשימת סוגי אודם שבסדר:
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O

Angel

Bombshell

Bronze Shimmer

CB 96

Costa Chic

Crème de la femme

Designer Blue

Fabby

Fresh Moroccan

Gel

Model Behaviour

New York Apple

No Interruptions

Odyssey

On and On

Pick me

Pink

You Think

Plum Dandy

Soft Hint

Spoiled Fabulous

Time to Shine

Wild Extract

Glaze

Liptensity

Lustre

Capricious

Cockney

Flamingo

Fresh Brew

Giddy

Hug Me

Jubilee

Lady Bug

Lovelorn

Lustering

Midimauve

Milan Mode

Patisserie

Plumful

Politely Pink

Pretty Please

Razzledazzler

See Sheer

Spice it up

Sweetie

Syrup

Touch

Viva Glam

Gold Xixi

Highlights

Matte

Mattene

Metallic

Powder Kiss

Pro Longwear

Retro Matte

Satin

Sheen Supreme

Slimshine

Ultimate

Clorstay Ultimate

Revlon
Super Lustrous

Ultra HD

Aerian Lauder

Brut

Burberry

BVIgari

Careline

Charlie

Chloe

Ciara

Clinique

Coach EDP

Dolce & Gabbanna

Donna Karan

Elizabeth Arden

Enjoli

Estee Lauder

Fire and Ice

Frederic Malle

Gilette

Gimmy Choo

Giorgio Armany

Jean Nate

Jontue

Lacoste

Le Labo

Marc Jacobs

Moshino

Old Spice

Salvatore

Tom Ford

Versace

Victor & Rolf

Aquaphor

Axe Conditioner

Axe Shampoo

Baby Magic

Careline

Cerave

Cetaphill

Dove Baby

Dove conditioner

Dove shampoo

Gentle Naturals

Head & Shoulders

Herbal Essence Conditioner

Herbal Essence Shampoo

Johnsons & Johnsons Head to To

Johnsons Baby

Johnsons Bedtime

Johnsons naturals

Johnsons no more tangle

Johnsons soothing

Kirkland Conditioner

Kirkland Shampoo

Neutrogena

Nivea for Men

רשימת סוגי בשמים מאושרים:

רשימת סוגי שמפו מאושרים:
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Almay

Aramis

Arrid

 Axe

Brut

Bull Dog

Careline

Careline Girls

Careline prett you

Careline pretty me

Clinique

Degree

Donna Karan

Dove

Dri Idea

Gilette

Hi and Dri

Lab Series

Lady Speed Stick

Lady's Choice

Mennen Speedstick

Mitchum

Native

Old Spice

Right Guard

Secret

Speed Stick Antiperspirant Gel

Suave

Sure

Tommy Hilfiger

Toms of Maine

Vanicream

Aim

Aqua Fresh

Arm and Hammer

Baby Oragel

Colgate

Crest

Paradontax

Pepsodenth

Sensodyne

Tri Oral

Aerian Lauder Dual Blush

Almay

Bobi Brown

Carelin Cosmetics Blush

Clinique

Estee Lauder

Jo Malone

Mac Blush

Mary Kay

Neutrogena

Origins

Revlon

Smashbox

Tom Ford

Trish Mcevoy

Patene Pro V

Phisoderm baby wash

Prell

Revlon Frost and Glow Conditioner

Revlon Frost and Glow Shampoo

Seventh Generation

Softcare Baby 2 in 1

Softcare Baby Tearless

Softcare Baby wash blue

Suave kids

Suave kids 2 in 1

Suave kids 3 in 1

Suave kids body wash

V05 Conditioner

V05 Shampoo

Zincon dandruff

רשימת סוגי דאורדורנט מאושרים:

רשימת משחות שיניים מאושרים:

רשימת בלוש מאושרים:

 • • •
כל הזכויות שמורות. נערך בס"ד ע"י הרב דניאל גראבסקי
לשאלות או הערות ניתן לפנות למייל:
Rabbigrabski@gmail.com

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לשכת
ההלכה

055-7081737
smslarav.co.il

077-2251770
בשעות הבוקר: 11:00-13:00 
בשעות הערב: 16:00-24:00

המדריך בחסות

חנות טבע אקספרס
קניון רב שפע שמגר 16, ירושלים.


