
  
 

 בס"ד
 

ה' אדר תשפ"ב, תאריך הנפקה: 
 למניינם 06/02/2022

 למוצרים מיובאים הכשרתעודת   
Kosher certificate for import products 

 

 
 

 

  תוקף תעודה זו עד:   22020675203/66571 מס' תעודה:
21/01/2023 

 כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זווזאת התעודה 

 ארצות הברית :ארץ, ,סאנריידר מניופקטורינג  SUNRIDER MANUFACTURING המיוצרים על ידי:

 08-9787107 טלפון:, סאנריידר יורופ אינקומיובאים על ידי:  

 Kסטאר  כשרים בהשגחת:הינם 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראל Kכשר פרווה בהשגחת סטאר  נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים:

 פרווה, ללא חשש חדש, חמץ, לימות השנה  מוצרים אלו הינם:

Dong Quai -כמוסות  -. דונג קוואי 1  

Dr. Chen Veros -כמוסות  -. ד"ר צ'ן ורוס 2  

Dr. Chen Metabest -כמוסות  -. ד"ר צ'ן מטאבסט 3  

Dr. Chen Bella -כמוסות  -. ד"ר צ'ן בלה 4  

Spirulina -כמוסות  -. ספירולינה 5  

Evergreen -. אוורגרין 6  

Electrosport -. אלקטרוספורט 7  

Suntrim -כמוסות  -. סנטרים 8  

Vitataste -כמוסות  -. ויטהטייסט 9  

 

 ***  : 9סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 

 :הערות
 . סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית1 

 . שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית2
 

 

                                                                 

                                         
 

 

 

  
 

                עמיחי קריגר             
   

   ממונה כשרות מוצרים בחו"ל
 

 
 אגף הכשרות הארצי –מחלקת יבוא 

  שינוי בתעודה זו.לבצע תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל. אין 
 היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימההתעודה בתוקף אך ורק כאשר 

 www.rab.gov.il ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל

http://www.rab.gov.il/


  
 

 בס"ד
 

ו' אדר תשפ"ב, תאריך הנפקה: 
 למניינם 07/02/2022

 למוצרים מיובאים הכשרתעודת   
Kosher certificate for import products 

 

 
 

 

  תוקף תעודה זו עד:   22020775199/64870 מס' תעודה:
31/12/2022 

 כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זווזאת התעודה 

 ארצות הברית :ארץ, ,סאנריידר מניופקטורינג  SUNRIDER MANUFACTURING המיוצרים על ידי:

 08-9787107 טלפון:, סאנריידר יורופ אינקומיובאים על ידי:  

 Kסטאר  כשרים בהשגחת:הינם 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראל Kכשר פרווה בהשגחת סטאר  נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים:

 פרווה, לימות השנה  מוצרים אלו הינם:

Sunbreeze oil -. שמן סאנבריז 1  

 

 ***  : 1סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 

 :הערות
 חייב להופיע על גבי האריזה המקורית. סמל הכשרות 1 

 . שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית2
 

 

                                                                 

                                         
 

 

 

  
 

                עמיחי קריגר             
   

   ממונה כשרות מוצרים בחו"ל
 

 
 אגף הכשרות הארצי –מחלקת יבוא 

  שינוי בתעודה זו.לבצע תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל. אין 
 התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה

 www.rab.gov.il הראשית לישראלניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות 

http://www.rab.gov.il/


  
 

 בס"ד
 

ז' אדר תשפ"ב, תאריך הנפקה: 
 למניינם 08/02/2022

 למוצרים מיובאים הכשרתעודת   
Kosher certificate for import products 

 

 
 

 

  תוקף תעודה זו עד:   22020875116/64273 מס' תעודה:
31/12/2022 

 כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זווזאת התעודה 

 ארצות הברית :ארץ, ,סאנריידר מניופקטורינג  SUNRIDER MANUFACTURING המיוצרים על ידי:

 08-9787107 טלפון:, סאנריידר יורופ אינקומיובאים על ידי:  

 Kסטאר  כשרים בהשגחת:הינם 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראל Kפרווה בהשגחת סטאר  -כשר  נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים:

 פרווה, לימות השנה  מוצרים אלו הינם:

Calli Cinnamon -. קאלי קינמון 1  

Calli Mint -. קאלי מנטה 2  

Calli Night -. קאלי לילה 3  

Calli Regular/Original -אורגינל . קאלי 4  

Citric C Tab -. סיטריק סי 5  

Herb Cal Tab -. הרב קאל טאב 6  

Liqui Five -. ליקווי פייב 7  

ESE -. איז 8  

TOP -. טופ 9  

JOI -. ג'וי 10  

 

 ***  : 10סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 

 :הערות
 המקורית. סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה 1 

 . שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית2
 

 

                                                                 

                                         
 

 

 

  
 

                עמיחי קריגר             
   

   ממונה כשרות מוצרים בחו"ל
 

 
 אגף הכשרות הארצי –מחלקת יבוא 

  שינוי בתעודה זו.לבצע תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל. אין 
 התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה

 www.rab.gov.il ניתן לאמת את פרטי התעודה באתר הרבנות הראשית לישראל

http://www.rab.gov.il/


  
 

 בס"ד
 

ו' אדר תשפ"ב, תאריך הנפקה: 
 למניינם 07/02/2022

 למוצרים מיובאים הכשרתעודת   
Kosher certificate for import products 

 

 
 

 

  תוקף תעודה זו עד:   22020775197/64869 מס' תעודה:
31/12/2022 

 כי המוצרים הבאים המפורטים בתעודה זווזאת התעודה 

 ארצות הברית :ארץ, ,סאנריידר מניופקטורינג  SUNRIDER MANUFACTURING המיוצרים על ידי:

 08-9787107 טלפון:, סאנריידר יורופ אינקומיובאים על ידי:  

 Kסטאר  כשרים בהשגחת:הינם 

 ובאישור הרבנות הראשית לישראל Kכשר פרווה בהשגחת סטאר  נוסח התווית הנדרש על גבי המוצרים:

 פרווה, לימות השנה  מוצרים אלו הינם:

Nuplus Simply Herbs -. נופלוס עשבי מאכל 1  

 

 ***  : 1סך מוצרים הכלולים בתעודה זו *** 

 :הערות
 סמל הכשרות חייב להופיע על גבי האריזה המקורית. 1 

 . שם היצרן וארץ הייצור חייבים להופיע על גבי האריזה המקורית2
 

 

                                                                 

                                         
 

 

 

  
 

                עמיחי קריגר             
   

   ממונה כשרות מוצרים בחו"ל
 

 
 אגף הכשרות הארצי –מחלקת יבוא 

  שינוי בתעודה זו.לבצע תעודה זו הינה רכושה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל. אין 
 התעודה בתוקף אך ורק כאשר היא מקורית וחתומה בחותמת מחלקת היבוא ובצירוף חתימה

 www.rab.gov.il התעודה באתר הרבנות הראשית לישראלניתן לאמת את פרטי 

http://www.rab.gov.il/

